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  תוי אשראי בפרוטוקול מישיבת הוועדה המייעצת להוראות הממוה על שיתוף 

  223.2. בתאריך תקשורתאמצעי ב שהתקיימה

  

  יו"ר הוועדה המייעצת –פרופ' רות שער   משתתפים מקרב חברי הוועדה:  

  טלר חסוןיובל 

   כרמי אור

  ביץורון הור

  פרופ' עדית סולברג   חברי ועדה שעדרו

  ויבאררי 

  ראובן אידלמן

  אוריאל לדרברג

  הממוה) –אייל חדד, הממוה על שיתוף בתוי אשראי (להלן   משתתפים  מקרב עובדי הבק:

  מזכירת הוועדה המייעצת –חן הולצמן 

  אבר, המחלקה המשפטיתשירלי עו"ד 

  גבאי, המחלקה המשפטיתקרן עו"ד 

  :  עובדי הממוה

  איריס אהרון

  אירית זמיר

  דגיאיתי 

  גילי קרן

  דורית לואיס

  ד"ר יגאל משה

  יוסף זכאים

  עדאן מסור

  עדו שגב 

  ערן ביטר

  ערן זלצברג 

  רואי יעקובי

  רועי פלום

  משרד המשפטים –לוגסי  רטלירון מאועו"ד   מוזמים וספים

  

  הדיון:עיקרי 

  ן שירותי מידע פיסיבושא מת 310 חדשה טיוטת הוראהבסדר היום:  1ושא 
עובדת 

  הממוה
שועד  2021-מידע פיסי, תשפ"ב חוק שירות חקיקתפרסום ההוראה דרש על רקע 

  . לקדם את ושא הבקאות הפתוחה בארץ
המאסדרים  בשלבים. 2022יוי החל מוייכס לתוקף  2021החוק פורסם בובמבר 

-עד לחלקם  בהתאם למפורט בחוק, בושאים מסוימים דרשים לפרסם הוראות
והוא יכול  ושהמידע על הלקוח שייך להחוק מביא לידי ביטוי את הגישה . 14.3.2022
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 שירותילקבל במטרה להגיש מידע זה לותי שירות למקורות המידע לתת הסכמה 
  תועלות. שיתו לו  מידע פיסי

בעוד צרכים,  לגביהגשת מידע החוק כס לתוקף בשלבים: בשלב ראשון כאמור, 
לים גדו תאגידים מכן ולאחר ,)2023 ביואר( קטים תאגידיםייכסו לחוק גם  שהכ

   ).2023 דצמברביותר (
 כרטיסי וחברות םיבשלב ראשון ייכסו הבק :גם לגבי מקורות המידע קבעו שלבים

  ., ובשלבים מאוחרים יותר גם גופים מוסדיים וותי אשראי חוץ בקאייםהאשראי
ולכן צריך לקרוא אותה  ,על דרישות החוקבד"כ חוזרת  היא החדשה ההוראהטיוטת 

אחרים, בעיקר,  מאסדריםיחד עם החוק. בכתיבת ההוראה עזרו בפרסומים של 
 . ח על הבקיםוקיוהפ יירות ערךלשות הר בושא זה שפירסמו טיוטותב

תפקח על תיתן רישיון למתן שירות מידע פיסי והחוק קובע שרשות יירות ערך 
לעומת  .פיטקים)חברות (כגון: על ידי מאסדר פיסי אים מפוקחים שכיום גופים 

הראשי על ידי המאסדר  בושא זה יפוקחו כיוםמפוקחים שגופים זאת, חלק מן ה
, חלף מתן רישיון ייתן להם אישור לעסוק בתחום שירות מידע פיסי, ששלהם

  .מרשות יירות ערך
אשראי הת ולשכ הוא המאסדר הראשי שלתוף בתוי אשראי הממוה על שיכיוון ש

ולקבוע  לתת ללשכות אישור כאמור הגורם המוסמך , הואת מידע על עוסקיםולשכו
  .חוק שירות מידע פיסי לפי פעילותן הוראות גם לעיין  להן

: מתן כגון המאסדר דרש לקבוע הוראות בושאיםעל פי חוק שירות מידע פיסי, 
על פי דין, פיקוח משפטי או להליך ביקורת פימית או  שמירת מידע להליךאישור, 

  .הסכמת לקוח, ושאי אבטחת מידע, הזדהות לקוח קבלתקבלת תמורה מאחר, 
. לפי המסדירות חלק מהושאים הללוהוראות ממוה  קיימותכבר היום  ,בפועל

 כללולכן לא . ישירות מידע פיסמתן גם במקרה של  יחולו ההוראה, הוראות אלו
אלא הפיות להוראות קיימות. עם זאת, יש  בושאים מסוימיםבהוראה דרישות 

 על דברים שכתובים בהוראת ממוה קיימות.  יםזרודגשים שכללו בהוראה וח

 הטיוטהלכן  ,14.3.22יש לפרסם את ההוראה הסופית עד  חוק שירות מידע פיסילפי 
   .וועדהכעת לחברי המוצגת להערות הציבור ובמקביל  פורסמה

, טרם כיסת שירות מידע פיסי למתןאת הדרישות  למודלשכות האשראי יוכלו ל
  .החוק לתוקף

של הוראות שהובאו בחשבון טיוטות מורכב משום היה ההוראה תהליך כתיבת 
בכדי וזאת  )פתוחהבקאות מתן שירות מידע פיסי (בושא המאסדרים האחרים 

 .בין הרגולטורים השויםמשמעותיים לא ליצור פערים 
חבר 

הוועדה 
  המייעצת

 .צו לעסוק במתן שירות מידע פיסייר ןאם ה ,לשכות האשראיל בוגעשואל 

עובדת 
  הממוה

מציגה את . בושאמתעיית אחת  ת אשראילפחות לשכ כון לעכשיושיבה כי מ
 ןובושאים כגלהוראות קיימות  ומציית שההוראה כוללת הפיות 310הוראה 

   .זיהוי לקוחואבטחת מידע, 
  . הממוה הקיימותהוראות בשוה מההוראה תחול גם על לשכות מידע על עוסקים 

התלבטות אם לאפשר ללשכות לעסוק בהשוואת עלויות עדיין קיימת מציית ש
לעסוק להן אפשר יתה ליהעמדה הראשוית הבתחומים כמו פיקדוות ויירות ערך. 

  שראי המורחב. רק בתחום הא
עו"ד 

 מאוטר
  לוגסי

 לתת ייעוץ פיסי כללי התיקון האחרון לחוק יאפשר ללשכות האשראי אםואלת ש
  .אשראיתחום הרק בו א

עובדת 
  הממוה

לשכת אשראי רשאית לפעול בתחום הייעוץ הכלכלי בכל התחומים, אולם  משיבה כי
 על הלשכות חשבו שבשלב ראשון ו ,עדיין מתלבטיםלגבי השוואת עלויות אחו 

  . האשראי במובן הרחב שלוהשוואת העלויות בתחום להתמקד ב

  עו''ש.  מסגרותוולל כרטיסי אשראי כבמובן הרחב אשראי כי מבהיר   ממוהה
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לירון 
 מאוטר

  לוגסי

  .בתחומים וספים יעוץי לתת ללשכותשואלת למה לא לאפשר 
  

עובדת 
  הממוה

בייעוץ כלכלי יתן לפעול בכל התחומים, אבל בוגע להשוואת משיבה שכאמור, 
עלויות חשבו לאפשר בתחילה בתחום האשראי בלבד ורק לאחר מכן להרחיב 

   .לתחומים וספים. אחו עדיין מתלבטים בושא
  אפשר להם לפעול בתחום.לא י 13.2ן שירות ללקוח לפי סעיף אם מתשואלת   אבר עו"ד

  
כראה בהמשך, להתמקד בהשוואת עלויות אשראי. מסביר כי בשלב הראשון הרצון   ממוהה

  .לעסוק בושאים מורחבים יותריוכלו הלשכות בשלב הבא 
יו"ר 

  הוועדה
  . לאור הדברים שאמרו הוראהב 7ממליצה לחדד את היסוח בסעיף 

  
חבר 

  הוועדה
להגשת המסמכים במסגרת בקשה לקבלת אישור למתן שירות מידע פיסי, בוגע 

  . "אמצעי ההגה עליהם" את המיליםגם להוראה  8.3מציע להוסיף בסעיף 

יו"ר 
  הוועדה

צריך   לפעול תחילה בסביבת יסוי, לחייב את הלשכות הכווהאם  מבקשת להעיר כי 
מוסח כאופציה ולא  יסויפעילות בסביבת שכן כדרישה בהוראה, לרשום זאת 

  .כחובה
 מתקשרושא שואלת אם ה, לאור זאת, גדרה לסביבת יסויחסרה הבוסף, לדעתה 

  .דבוקססחוק הל

הגעו אך  ,בעברעל פעילות הלשכות בחה הסדבוקס תחולת חוק בירה שמס  עו"ד אבר
  הלשכות. ואת פעילות את מאגר תוי אשראיבו  לכלולכרגע לא רלווטי למסקה כי 

עובדת 

 הממוה

לא כללה חובה לגבי סביבת היסוי והתחברות של הלשכות אל סביבת היסוי, 
 יועברבכל מקרה  , ולכן גם או לא כללו חובה כזו.בהוראות מאסדרים אחרים

  ן לפעול תחילה מול סביבת יסוי. מסר שכו לשכותל

עובדת 

 הממוה

 עיקרי הדרישות שקבעו בה:ממשיכה להציג את ההוראה ומבהירה את 

 'ייה לכללי   – פרק ד' 'דרישות ביטוח אחריות מקצועית וערובהכללה בפרק הפ
ביטוח אחריות מקצועית גזר מהיקף  גובהתוי אשראי (רישוי לשכות). 

פעילות לפי חוק  עלדיווחים פרדים  כללו בהוראת הדיווח. בהתאם, פעילותה
  .מידע פיסישירות חוק פעילות לפי ועל תוי אשראי 

 'יה להוראות קיימות עם דגשים ייחודיים.  – פרק ה' 'ממשל תאגידיכללה הפ  

 סי' המידע וקבלת 'שמירת, החזקת' פרק ועל  יםזרוחחלק מן הדברים  – הפי
וכח החשיבות של הושא ובדומה לגישה  , וזאתהאמור בחוק שירות מידע פיסי

  .אחריםהמאסדרים השל 

  ייה  – ז' 'התקשרות עם לקוח'פרקכללה הפ 'ושא 'אופן ההזדהות של לקוחב
 להוראות הקיימות. בוסף, כללו הוראות לעיין הסכם והרשאת גישה.

 ושא בגישה בהתאם ל – 'פרק ט' תמורה מותרת מצד שלישיטיוטת הוראה ב
, לא כללה חובת תמורה אחידה. מודל ירות ערךעל ידי הרשות לישפורסמה 

לגוף קטן יותר, מחיר  להוזיל , לדוגמה: כשרוציםאחיד יכול ליצור בעיות אחרות
מתאפשר. בוסף, קבע בהוראה כי הסדרי התמורה ייקבעו לשתיים, לא זה 

 וזאת בכדי לאפשר שיוי ההסכמים. 

  'יות ציבור'פרק ייה להוראות קיימות. –' טיפול בפכללה הפ 

 ת הפרולוגי,  – 'טיותפרק י"א 'אבטחת מידע והגיה להוראות פרק טכה הפית
  ויתו דגשים ייחודיים לפעילות בתחום. קיימות שיוצרות תשתית רחבה

יו"ר 
  הוועדה

לעיין תמורה מותרת מצד שלישי, שואלת איך יתן לפקח על העדפת צדדים שלישיים 
  מסוימים, שלא יתו תמורה גדולה יותר ללשכות.

שלשכות האשראי מפוקחות ע"י הממוה בצורה הדוקה מאוד, ולכן יתן מסבירה   עו"ד אבר
  יהיה לפקח גם על ושא זה.

עו"ד 
מאוטר 

  לוגסי

  .אין כלי שמוע יגוד עיייםפרט לגילוי ללקוח ואמירה כללית,  ההוראה כוללת
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עובדת 
  הממוה

בידי הממוה כלי פיקוח ובקרה, שהוא יכול להפעיל על מת לבחון את הושא, כולל 
   .פימיתהביקורת הביקורת. זאת בוסף להפעלת גופי בקרה בלשכה, כגון, 

יו"ר 
  הוועדה

  שואלת האם שקלו לאמץ את ההוראות של ועדת בכר עם ביצוע התאמות רלווטיות.
  

  הושא, והוחלט שלא כון ליישם במקרה זה.משיבה כי בחו את   עו"ד אבר
עובדת 

  הממוה
מכיוון שמדובר בשוק חדש, המטרה היא לאפשר ללשכות האשראי 'משחק הוגן' מול 
יתר השחקים ולא להגבילן יותר מגופים אחרים המפוקחים ע"י מאסדרים 

  מקבילים. 
ושא בעוד כאמור, קבע כי הסדרי התמורה יהיו לשתיים, ולכן, לאחר בחית ה
  תקופה, ייתכן שגיע למסקה שיש צורך לשות את ההוראות בתחום זה.

מחזק את הדברים שאמרו בוגע לפיקוח ההדוק על לשכות האשראי, ובהמשך   ממוהה
  .תישקול לבצע ביקורות בושא בהתאם להתפתחויו

עובדת 
  הממוה

ירות מידע פיסי מסכמת ומציית כי ההוראה תיכס לתוקף יחד עם כיסת חוק ש
  .14.6.22-ב

יו"ר 
  הוועדה

  משבחת את העבודה המקצועית והמקיפה על ההוראה.
  

  

  

  A308ולספחים להוראת דיווח  308תיקוים להוראת דיווח בסדר היום:  2ושא 

עובדת 
  הממוה

מציית כי כצעד משלים לטיוטת ההוראה בושא מתן שירות מידע פיסי שהוצגה, 
עלה הצורך  בהוספת דיווחים להוראת הדיווח והספחים להוראה, בהקשר לפעילות 
מתן שירות מידע פיסי. גם תיקוים אלו ייכסו לתוקף עם כיסת חוק שירות מידע 

  פיסי לתוקף. 

  בהוראה:מפרטת את עיקרי השיויים 

  .ות הציבורדיווח לציבור על טיפול בתלו 

 .קאית וביטוח אחריות מקצועיתמידע לצורך קביעת גובה ערבות ב  

 .סיים על פעילות מתן שירות מידע פיתו 

  דיווח על שימוש בסרטיפיקט ללא הרשאה, ודיווח על הצורך בביטול
  הסרטיפיקט בשל חשש לאירוע אבטחת מידע.

  

  

  למערכתההסברה את ושא  מחברת הוועדה המייעצת להעלות לדיוןבקשה בסדר היום:  3ושא 

, בקבוצה שקראת "עוברות ושוות" ובו תלוות פייסבוקבפוסט שפורסם במשתפת   חברת הוועדה
סורבה  מוך בגלל טעויותאשראי  דירוגב דורגהשלקוחה  .תוי אשראי על מערכת

  י.תוי אשרא איו מכיר את מערכת הציבורש הטעפוסט כותבת האשראי.  לקבל

 ממליצהבו, וגם  תח את הפוסט ולתת מעה לסעיפיםלחברת הוועדה מציעה 
ולא רק ברמה של עורכי דין ורואי חשבון. האזרח  לציבור, להגיש יותר את הושא

ווצר וואקום את המערכת ולא יודע כיצד להשתמש בה, לדבריה הפשוט לא מכיר 
   .על האזרח הפשוט ןגוזרים קופוחלקם שיועצים ם אליו כסי

  .המידע צריך להיות גיש, צריך לדברר את הושא כון

צריך להשתמש  בושא. השמרות לא יכולה להתקיים בושא זה,מציעה לסייע 
  .ובערוצי תקשורת מתקדמים במומחי דעת קהל

לצורך ההסברה  את ראשי הקבוצות הגדולות העוסקות בפיסיםלכס ממליצה 
  חשיבה יחד.על המערכת וגם ל
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מחלקת קמה  מבין את הצורך להיות שם ברשתות החברתיות, ומעדכן כי לאחרוה  ממוהה
 טפללפלטפורמה  הסברה וקשרי קהילה, שבין השאר אחראית על בייתתקשורת 

  . בושאי הסברה ברשתות השוות

  חברת הוועדה.מהאחראית על תחום ההסברה באגף להיות בקשר עם מבקש 

  

  

  

1.5.2022  
  

  
  חתימת יו"ר הוועדה    תאריך אישור הפרוטוקול

  

  

  

  


